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STRATENÁ IDENTITA
	 Prvý	príbeh
	 Mark Cuban, vlastník basketbalového klubu Dallas Mavericks nedávno 
ponúkol moderátorovi športového programu rádia WGN Chicago Davidovi 
Kaplanovi, že mu dá 50 000 dolárov, pokiaľ si úradne zmení meno na „Dallas 
Maverick“. Keď to Kaplan slušne odmietol, Cuban sa pokúsil zlepšiť svoj 
návrh. Zaplatí Kaplanovi 100 000 dolárov a ďalších 100 000 dolárov venuje 
Kaplanovej obľúbenej dobročinnej organizácii, pokiaľ si navrhnuté meno 
ponechá na jeden rok. Aj potom, čo si prečítal množstvo emailov od poslu-
cháčov, ktorí mu hovorili, že je blázon, keď takúto ponuku neprijme, zostal 
Kaplan pevný a svoje rozhodnutie nezmenil. Neskôr vysvetlil: „Ľudia by
o mne hovorilii, že za peniaze som ochotný urobiť čokoľvek. Už od narode-
nia mám právo na svoje meno. Chcem si ho teda zachovať, a tým aj svoju 
dôveryhodnosť.“—Skip Bayless, „Radio Host Prefers Class over Crass“, článok z Chicago 

Tribune, 10. 1. 2001.

	 Druhý	príbeh
 Nasledujúci príbeh je zo správy o Medzinárodnom organizovanom zločine,
ktorú vydalo Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie. Autor, ktorý 
tento príbeh zaznamenal, prisahá, že je to pravda. Posúďte sami!
 Agenti FBI uskutočnili raziu na psychiatrickej klinike v San Diegu, ktorú 
prešetrovali kvôli podvodom so zdravotným poistením. Po hodinách prehľa-
dávania tisícov lekárskych správ, dvanásť agentov vyhladlo. Ich nadriadený, 
ktorý mal vyšetrovanie na starosti, zavolal do blízkej pizzerie a objednal 
rýchlu večeru pre svojich kolegov. Pretože všetky hovory z kliniky sú nahrá-
vané, bol zaznamenaný aj tento rozhovor:
 Agent:  Haló. Chcel by som objednať 19 veľkých pízz a 67 
  plechoviek nápojov.
 Predavač pizzy:  A kde vám máme objednávku doručiť?
 Agent: Sme na psychiatrickej klinike.
 Predavač pizzy:  Na psychiatrickej klinike?
 Agent:  Áno, som agent FBI.
 Predavač pizzy:  Vy ste agent FBI?
 Agent:  Áno. A prosím nechoďte hlavným vchodom. Je zamknutý.
  Budete musieť ísť okolo, dozadu ku dverám pre 
  zamestnancov a tam si pizze prevezmeme.
 Predavač pizzy:  A vy ste všetci agenti FBI?
 Agent:  Áno, za ako dlho vybavíte našu objednávku?
 Predavač pizzy:  A všetci, kto sú na psychiatrickej klinike, sú agenti FBI? 
 Agent:  Áno. Sme tu už celý deň a máme neskutočný hlad.
 Predavač pizzy:  A ako budete platiť za vašu objednávku?
 Agent:  Mám tu svoju šekovú knižku.
 Predavač pizzy:  A vy ste všetci agenti FBI?
 Agent:  Áno, všetci, čo sú tu so mnou, sú agenti FBI. Prosím 
  pamätajte na to, že pizzu musíte dodať k zadnému 
  vchodu pre zamestnancov. Hlavný vchod je zamknutý. 
  Tak priveziete nám ju už konečne?
 Predavač pizzy:  Myslím, že asi nie. .....položil telefón....

Väčšina ľudí vie o Jakubovi, že sa rád zabáva na účet druhých. Má vždy okolo
seba množstvo ľudí, ale nemá žiadnych skutočných priateľov. Ako by obyvateľ
Božieho kráľovstva dokázal osloviť niekoho, kto sa zdá byť tak nedosiahnuteľný?
Ako by ste mu povedali, čo si o ňom myslí Boh? Ako by ste mu ukázali, že 
Kristus si cení aj jeho?
Porozprávajte sa spoločne o špecifických problémoch pri oslovovaní ľudí 
ako je Jakub. Môžete sa taktiež spýtať niekoho staršieho a potom sa o to 
podeliť s ostatnými z vašej skupinky, čo sa vám páčilo na ich odpovediach, 
alebo či sa vám zdala ich odpoveď skôr nerealistická. 
Pokiaľ sa zaloguješ na webovej stránke dsš, môžeš tam napísať svoj názor. 
Buď úprimný a napíš, čo si skutočne myslíš. 

„Vždy som chcela byť „niekým“. Teraz ale vidím, že som mala byť konkrét-
nejšia.“—Lily Tomlin, herečka.

Dave Dravecký, bývalý basketbalový hráč, po tom, čo kvôli rakovine prišiel
o ruku: „Moja ruka bola pre mňa tým, čím sú ruky pre koncertného hráča na 
piano, čím sú nohy pre baletku, alebo pre maratónskeho bežca. Ľudia mi ako 
hráčovi tlieskali a platili obrovské peniaze, aby sa mohli na mňa prísť pozrieť. 
Práve to mi dávalo hodnotu, preto som bol v očiach sveta cenný.
A zrazu bola moja ruka preč...“—Dave Dravecky, When You Can´t Come Back (Grand 

Rapids, Zondervan Publishing, 1992) str. 125.

„Poznaj samého seba.“—Nápis v Delfskej veštiarni.

„Len jednoduchší ľudia poznajú sami seba.“—Oscar Wilde, britský spisovateľ 19. stor.

„Tou najzložitejšou vecou je poznať samého seba.“—Thales z Miletu, starý grécky 

filozóf.

„Je lepšie byť nenávideným za to, kým ste, ako byť milovaným za to, kým nie 
ste.“—André Gilde, francúzsky spisovateľ 20. stor.

„Odveká ľudská otázka: „Kým som?“ vedie nevyhnutne ku rovnako dôležitej 
otázke: „Čí som?“ Všetci potrebujeme k životu vzťahy.“—Parker Palmer, americký

spisovateľ, učiteľ.

Nedeľa
AKO TO VIDÍM JA?

Kľúčový text: Vyber si jeden biblický verš v časti na stredu. Napíš si ho
a pokús sa ho v priebehu týždňa naučiť naspamäť. 

UPOZORNENIE: Nasledujúce odseky nemusia nutne
vyjadrovať názory a postoje vydavateľa, cirkvi, či Boha.

Pondelok
ČO O TOM NAPÍSALI INÍ?
Pozri sa na nasledujúce výroky a zamysli sa nad nimi. Čo si o nich myslíš? 
Súhlasia s tým, čo hovorí Boh vo svojom Slove? Na konci tejto časti máš 
priestor, aby si napísal aj svoj „výrok“. Porozprávaj sa o ňom s ostatnými.

Napíš svoj vlastný výrok
Ja by som k tomu napísal, že…



Ocitol si sa už niekedy v situácii, kedy si sa chcel zapojiť do konverzácie, ale 
nemohol si? Aké to je, keď chcete niečo povedať, ale nemôžete, pretože vás 
nikto nepustí ku slovu? Predstavte si ako sa asi cíti Boh, keď pozerá na svoje 
deti, ako chodia po svete a premýšľajú o tom, kým sú a komu patria.

Viem, že nie je jednoduché počúvať, čo si o tebe myslí Boh. Svet okolo teba 
je predsa taký hlučný a kričí na teba. Rovnako ťažko je to aj vtedy, keď tvoja 
identita závisi od toho, čo vieš, ako vyzeráš, kto ťa má rád. 

Pokús sa premýšľať o svete, kde všetci majú hodnotu jednoducho preto, lebo 
sú živí. Predstav si svet, kde by si nemusel meniť svoje správanie, svoj účes ani 
oblečenie len preto, aby si bol obľúbený, alebo aby ťa druhí „brali“. Ako by sa 
ti asi žilo vo svete, kde by sa všetci zameriavali skôr na tvoje možnosti, ako na 
tvoje chyby? Bol by to svet, kde máme hodnotu len preto, že kráľ za nás zomrel 
a záleží mu na nás. Nazval by nás nielen svojimi deťmi, ale aj dedičmi!

Ale späť do reality. Možno, že konečne začíname rozumieť, že potrebujeme 
zmeniť spôsob, akým o sebe premýšľame. Zdá sa, že ako ľudstvo prežívame 
krízu identity. To, či sa z nej dostaneme, záleží len na tom, koho budeme počú-
vať. Nemyslíte si, že by sme mali dať Bohu šancu, aby nám povedal, čo si o nás 
myslí a kým pre neho sme?

Žalm 139,13-18
„Lebo Ty si mi stvoril ľadviny, v matkinom živote Ty si ma utkal. Ďakujem 
Ti, že si ma predivne utvoril; divné sú Tvoje skutky. A moja duša to dobre 
vie. Neboli skryté moje kosti pred Tebou, aj keď som utvorený v skrytosti, 
utkaný v hlbinách zeme. Tvoje oči ma videli, keď som bol v zárodku, všetko 
to bolo napísané do Tvojej knihy, všetky dni boli vopred stanovené, hoci 
ešte ani jeden z nich nejestvoval. Aké vzácne sú mi Tvoje myšlienky, ó Bože, 
aký nesmierny je ich počet. Ak ich spočítam, viac ich je ako piesku, keď sa 
prebudím, ešte vždy som s Tebou.“

Efezským 1,4-14
„Pavel, z vôle Božej apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacim v Kristovi
Ježišovi. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista. 
Dobrorečenie za spasenie v Kristovi. Požehnaný Boh a Otec Pána nášho 
Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi 
všetkým duchovným požehnaním. Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si 
nás v Ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním, keď nás z lásky podľa 
milostivej rady svojej vôle predurčil byť Mu synmi skrze Ježiša Krista a zvele-
bovať slávu Jeho milosti, ktorou nás omilostil v Milovanom.
V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohat-
stva Jeho milosti, v ktorej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozum-
nosťou, zjaviac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej blahovôle, ktorú si 
predsavzal v Ňom na uplatnenie plnosti časov: totiž v Kristovi ako v Hlave 
zjednotiť všetko, aj čo je na nebi, aj čo je na zemi; (zjednotiť) v Ňom, v kto-
rom sme sa stali dedičmi, predurčenými podľa predsavzatia Toho, ktorý koná 
všetko podľa rozhodnutia svojej vôle, aby sme boli na chválu Jeho slávy, my, 
ktorí sme už predtým skladali nádej v Kristovi. V Ňom aj vy, keď ste počuli 
slovo pravdy - evanjelium o svojej spáse - a uverili ste v Neho, boli ste spe-
čatení zasľúbeným Duchom Svätým, ktorý je závdavkom nášho dedičstva, 
aby sme ako Jeho vlastní boli vykúpení na chválu Jeho slávy.“
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Pokús sa spomenúť si na niekoľko príhod z tvojho života, ktoré ťa výrazne 
ovplyvnili (pozitívne, alebo negatívne). Spomeň si na 5-10 príhod. Potom 
sa pokús každú túto udalosť krátko popísať do niektorej časti postavy na 
nákrese. Do rámčeka okolo potom napíš biblické texty z tejto časti, ktoré ťa 
asi najlepšie popisujú. Môžeš ich potom parafrázovať slovami: „Boh hovorí, 
že som...“

Pokúste sa spýtať Boha na niečo o sebe, čo si myslíte, že nebude vedieť. 
Skúste to. On vie také veci, o ktorých ty možno nemáš ani tušenie: vie, čo 
zajtra povieš v škole, koľko vlasov máš na hlave, čoho sa najviac bojíš, čo by 
si si najviac prial, aby si tvoji kamaráti na tebe vážili, čo by si chcel, aby mohli 
o tebe tvrdiť tvoji rodičia atď. To, čo si o tebe myslí Boh, kým skutočne si. 

Aby sa profesionálny basketbalový hráč stal populárnym, musí byť najlepším. 
Aby filmová hviezda vystúpila na vrchol, musí nájsť spôsob, aby si ju všimli. 
Hudobníci túžia po tom, aby sa stali „Superstar“. Niekedy sa ich prianie splní, 
väčšinou však nie. Ich chápanie toho, kým sú, je tak ale vždy definované tým, 
čo dokážu. 

S Bohom to však tak nie je. Tvoja cena je daná tým, čo pre teba urobil Ježiš. 
Vďaka Ježišovej obeti máš teraz zaistený vzťah ku Kráľovi celého vesmíru.  
Máš rovnaké práva, ako jeho dieťa, právo žiť šťastne bez strachu, starosti, 
alebo obáv z čohokoľvek, dokonca aj zo smrti. Máš právo kedykoľvek volať
na Boha a prosiť o čokoľvek v Ježišovom mene. 

Máš ale taktiež zodpovednosť, aby si šíril rodinné meno okolo seba. Aby si 
bol hrdým členom rodiny a nehanbil sa za to, ku komu patríš.

Utorok
A ČO S TÝM KONKRÉTNE?

Štvrtok
TÝKA SA TO AJ MŇA?

Streda
ČO O TOM HOVORÍ BOH?

Piatok
SKUTOČNE TO FUNGUJE?


